
PARLAMENTUL ROMANIEI

SENATULCAMERA DEPUTAJILOR

LEGE
pentru modificarea §i completarea Legii nr. 55/2020 privind unele 

masuri pentru prevenirea §i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art.I. - Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea §i 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicata in Monitorul Oficial al 

Romaniei, Partea I, nr. 396 din 15 mai 2020, cu modificarile ulterioare, se 

modifica §i se completeaza dupa cum urmeaza:

■v;

1. Alineatul (1) al articolului 38 se modifica va avea urmatorul
cuprins:

„(1) Pe durata st^ii de alerta, activitafile didactice ce impun prezenta fizica 

a antepre^colarilor, pre§colarilor §i elevilor in unitalile de invatamant se pot 

suspenda, la propunerea Consiliului de Administra^ie a unitatii de invatamant 

preuniversitar, cu avizul Inspectoratului §colar Judefean/Inspectoratul §colar al 

Municipiului Bucuresti §i al Directiei de Sanatate Publica Judeteana/Directia de 

Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti cu aprobarea prin hotarare a 

Comitetului Jude|ean pentru Situatii de Urgenta/ Comitetul Municipiului 

Bucuresti pentru Situa|ii de Urgenta.”
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2. Dupa alineatui (1) al articolului 38 se introduce un nou alineat, alin. 
(1^) , cu urmatorul cuprins:

„(!') Pe durata starii de alerta, activitatile didactice ce impun prezenja fizica 

a elevilor din unita^ile de invatamant preuniversitar militar apartinand 

Mmisf^lui^^affiirNatioMle~se^^t“^uspenda“la“propuneTea“consiiiului~de 

conducere al unitafii de invaj&nant preuniversitar militar, cu avizul 

Inspectoratului §colar Jude^ean, statului major al categoriei de 

for^e/comandamentului care are in subordine unitatea de invafamant 

preuniversitar militar §i cu aprobarea prin hotarare a Comitetului Jude^ean pentru 

Situafii de Urgenfa/ Comitetului Municipal Bucure^ti pentru Situajil de Urgenta.”

3. Dupa articolul 38 se introduce un nou articol, art. 38^ cu urmatorul 
cuprins:

„Art.38^ - Pe durata starii de alerta, activitatile didactice ce impun prezenja 

fizica a studen^ilor in institutiile de invatamant superior se pot suspenda prin 

hotarare a Senatului universitar, cu respectarea masurilor stabilite prin ordin 

comun al Ministrului Sanatatii §i Ministrului Educa^iei §i Cercetmi.”

Art.II. - Prin derogare de la dispozitiile art. 27 alin.(3) din Legea nr. 55/2020 

privind unele masuri pentru prevenirea §i combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19, cu modificarile ulterioare, pe durata starii de alerta se pot desfa^ura 

si concursurile pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante pentru 

posturile nedidactice, precum §i pentru posturile vacante de asistenti medicali 

comunitari, asistenti medicali §i medici din unitajile de invatamant.
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